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BAB III

METODE DAN ANALISA PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Menurut Sanusi (2011:87) populasi adalah seluruh kumpulan elemen

yang menunjukkan ciri-ciri tertentu yang dapat digunakan untuk membuat

kesimpulan. Dalam pengambilan data yang menjadi populasi untuk penelitian

ini adalah Bank Umum Syariah Milik Negara di Indonesia.

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Sangadji,

2010:177). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini

adalah sensus. Metode  sensus merupakan suatu metode yang apabila seluruh

elemen populasi diselidiki satu persatu (Supranto, 2008:23).

Bank yang termasuk Bank Umum Syariah Milik Negara di Indonesia

adalah Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Negara Indonesia Syariah (BNI

Syariah) dan Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI Syariah). Jadi, berdasarkan

teknik pengambilan sampel tersebut Bank syariah yang menjadi sampel dalam

penelitian ini adalah Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Negara Indonesia

Syariah (BNI Syariah) dan Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI Syariah).

3.2 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan oleh penulis dalam

melakukan penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang
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merupakan data yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak lain

misalnya dalam bentuk table-tabel atau diagram-diagram (Umar, Husein,

2008:42). Data skunder dalam penelitian ini yaitu Laporan Keuangan bank

yang menjadi sampel dalam penelitian dan Laporan Moneter Bank Indonesia

pada tahun 2010 triwulan kedua sampai tahun 2013 triwulan ketiga. Jenis data

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel.

3.3 Variabel Penelitian

Variabel-variabel yang digunakan dan terkait dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

3.3.1 Variabel Independen

Variabel bebas (independet value) adalah variabel yang mempengaruhi

variabel lain (Sanusi, Anwar. 2011:50), biasanya disimbolkan dengan X.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah rasio return profit loss

sharing dibanding return total pembiayaan, BI rate, dan kurs.

3.3.2 Variabel Dependen

Variabel terikat (dependent variabel) adalah variabel yang dipengaruhi

oleh variabel lain (Sanusi, Anwar. 2011:50), biasanya disimbolkan dengan Y.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Non Performing Financing

(NPF).
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3.4 Operasional Variabel

3.4.1 Rasio Return Profit Loss Sharing Dibanding Return Total

Pembiayaan

Rasio return profit loss sharing dibandingkan return total pembiayaan

mencerminkan kebijakan jenis pembiayaan.variabel ini merupakan

cermin kebijakan tingkat kehati-hatian bank dalam melakukan

pembiayaan. Perhitungan variable ini dapat dicari dengan rumus:

3.4.2 BI Rate

BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau

stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan

diumumkan kepada publik. Indikator dalam variabel ini adalah tingkat

persentase suku bunga Bank Indonesia yang di publikasikan pada situs

Bank Indonesia.

3.4.3 Kurs

Kurs adalah tingkat harga yang disepakati penduduk dua Negara untuk

saling melakukan perdagangan. Indikator dalam variabel ini adalah kurs

diproksikan dengan kurs tengah Bank Indonesia yaitu rata-rata

penjumlahan dari Kurs Jual dan Kurs Beli yang berlaku pada akhir

periode laporan triwulan yang sumbernya diambil dari Bank Indonesia.

Alasan penulis menggunakan kurs tengah sebagai proksi adalah kurs
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tengah berguna untuk menganalisis naik turunnya harga valuta asing di

bursa, seperti memperjelas apresiasi dan depresiasi valas tertentu. Rumus

perubahan kurs dapat diperoleh dengan rumus:

3.4.4 Non Performing Financing (NPF)

Non Performing Financing (NPF) adalah pembiayaan yang terjadi ketika

pihak debitur (mudharib) karena berbagai sebab tidak dapat memenuhi

kewajiban untuk mengembalikan dana pembiayaan (pinjaman). Non

Performing Financing (NPF) dapat dihitung dengan rumus:

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode

dokumentasi yaitu dengan melihat dan melakukan pencatatan terhadap data

pada Laporan Moneter Bank Indonesia yang dirilis Bank Indonesia setiap

tahunnya dan Laporan Keuangan bank yang menjadi sampel dalam penelitian.

3.6 Metode Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

analisis regresi linear berganda. Regresi linear berganda yaitu analisis tentang

hubungan antara satu variable dependen dengan dua atau lebih variable
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independen, persamaan garis regresinya dapat dituliskan dalam bentuk sebagai

berikut:

Keterangan:

Y = Non Performing Financing (NPF)

X1 = Rasio Return Profit Loss Sharing Dibanding Return Total

Pembiayaan

X2 = BI rate

X3 = Kurs

a = Konstan

b1 b2 b3 = Koefisien regresi

3.7 Metode Pengujian Kualitas Data

Ketepatan pengujian suatu hipotesis sangat bergantung pada kualitas

data yang dipakai dalam pengujian tersebut. Kualitas data penelitian ditentukan

oleh instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data. Untuk

mengumpulkan data yang berkualitas diperlukan pengukuran (instrumen) yang

baik.

Y= a − b1X1 + b2X2 + b3X3 + e
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3.7.1 Asumsi Normalitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi,

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal ataukah tidak

(Ghozali, 2005:110).

Uji normalitas merupakan langkah awal yang harus dilakukan untuk

menguji normalitas data digunakan uji kolmogorof-smirnov, kriteria yang

digunakan jika masing-masing variable menghasilkan nilai K-S-Z dengan P <

0,05 maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing data variable yang diteliti

terdistribusi secara normal.

3.8 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji apakah model regresi benar-

benar menunjukkan hubungan yang signifikan dan representatif. Terdapat tiga

pengujian asumsi klasik, yaitu:

3.8.1 Asumsi Multikolinearitas

Uji tentang multikolinearitas untuk menguji ada tidaknya hubungan

yang linear antara variabel bebas (independen) satu dengan variabel bebas

(independen) yang lainnya.dalam analisi regresi berganda, maka akan terdapat

dua atau lebih variabel bebas atau variabel independen yang diduga akan

mempengaruhi variabel tergantungnya. Penduaan tersebut dapat

dipertanggumhjawabkan apabila tidak terjadi adanya hubungan yang linear
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(multikolinearitas) diantara variabel-variabel independen. Adanya hubungan

yang linear antarvariabel independen akan menimbulkan kesulitan dalam

memisahkan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel

dependennya. Oleh karena itu kita harus benar-benar dapat menyatakan

bahwa tidak terjadi adanya hubungan linear diantara variabel-variabel

independen tersebut (Sudarmanto, 2005:136)

Untuk menguji multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat

dengan nilai variabel inflation factor (VIF) untuk tiap-tiap variabel

independen. Jika VIF lebih besar dari 10, maka variabel tersebut dikatakan

mempunyai persoalan multikolinearitas dengan variabel lainnya.

3.8.2 Asumsi Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model

regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dan

kesalahan penganggu pada periode sebelumnya (t-1). Apabila terjadi korelasi

maka hal tersebut menunjukkan adanya problem autokorelasi (Sarjono dan

Winda, 2011:80).

Pengujian yang digunakan untuk mengetahui autokorelasi adalah

dengan menentukan nilai dL dan dU dengan melihat tabel durbin Watson pada

α = 5%, k = jumlah semua variabel (Sarjono dan Winda, 2011:84).

Keputusan ada tidaknya autokorelasi yaitu:
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1. Bila nilai DW berada diantara dU sampai dengan 4 – dU, koefisien

korelasi sama dengan nol. Artinya tidak terjadi autokorelasi.

2. Bila nilai DW lebih kecil daripada dL, koefisien korelasi lebih besar

daripada nol. Artinya terjadi autokorelasi positif.

3. Bila nilai DW lebih besar daripada 4 - dL, koefisien korelasi lebih

kecil daripada nol. Artinya terjadi autokorelasi negatif.

4. Bila nilai DW berada diantara 4 - dU sampai dengan 4 – dL, hasilnya

tidak dapat disimpulkan

3.8.3 Asumsi Heteroskedastisitas

Pengujian Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam

model  regresi  terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke

pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan

lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika bebbeda disebut

heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau

tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2005:105).

Caranya adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi

variabel terikat residualnya. Adapun dasar analisisnya adalah:

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membuat pola tertentu yang

teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka

mengindikasi telah terjadi heterokedastisitas.
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2. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik menyebar di atas dan dibawah

angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas.

3.9 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang menghasilkan suatu

keputusan,  yaitu: keputusan menerima atau menolak hipotesis tersebut. Di dalam

suatu penelitian, hipotesis merupakan pedoman karena data yang dikumpulkan

adalah data yang berhubungan dengan variabel-variabel yang dinyatakan dalam

hipotesis tersebut. Ada dua jenis koefisien regresi yang Pengujian hipotesis dapat

dilakukan,melalui:

3.9.1 Secara Parsial (Uji t)

Uji t dilaksanakan untuk melihat signifikasi dari pengaruh independen

secara individu terhadapa variabel dependen dengan menganggap variabel

lain bersifat konstan (Sulaiman, 2002:154).

Jika -ttabel < thitung < ttabel maka Ho diterima, jika thitung < -ttabel atau thitung

> ttabel maka Ho ditolak. Nilai ttabel dilihat dengan derajad bebas = n – k,

dimana n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel yang digunakan

(Pratisto, 2009: 116).

Tanda positif pada variabel menunjukkan arah yang searah, bila

variabel X mengalami kenaikan maka variabel Y juga mengalami kenaikan,

begitu juga sebaliknya (Sulaiman, 2002:162).
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3.9.2 Secara Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen

secara keseluruhan atau bersama-sama terhadap variabel dependen (Sulaiman,

2002:154). Caranya dengan membandingkan Fhitung dengan Ftabel. Jika Fhitung >

Ftabel maka model regresi ini diterima dan sebaliknya. Nilai Ftabel dapat dilihat

pada α 0,05 dengan df pembilang (k-1) df penyebut (n-k) (Pratisto, 2009:

115).

3.9.3 Koefisien Determinan

Koefisien determinan (R2) adalah sebuah koefisien yang menunjukan

seberapa besar persentase variabel-variabel independen. semakin besar

koefisien determinasi maka semakin baik variabel independen dalam

menjelaskan variabel dependen. Dengan demikian regresi yang dihasilkan

baik untuk mengestimasi nilai variabel dependen.


